
Gamberettini with Ouzo

Expres
s

Lunch
Set

Sweet Potato Salad

La Reine

Leggera Padana

Bruschetta Originale
“PizzaExpress”

Add a glass of  local wine or beer (33cl)  €3.60

does not include Perrier

Margherita
Mozzarella, tomato sauce   

La Reine  
Ham, olives, mushrooms, mozzarella, 
tomato sauce 

Pizza Carbonara
Béchamel base with pancetta, mozzarella, 
Grana Padano cheese, garlic, soft egg & fresh 
parsley

Giardiniera    
Artichokes, mushrooms, red peppers, 
marinated Santos tomatoes, leeks, olives, 
mozzarella, garlic oil with a tomato & pesto 
base. For a      option add vegan mozzarella & 
vegan pesto 

Leggera Pizza
Leggera La Reine                             
Ham, black olives, button sliced mushrooms,
mozzarella & tomato sauce

Leggera Padana       
Goat’s cheese, tomato sauce, caramelised 
onions, spinach, red onions & garlic oil

Pizza
Classic 10” pizza base. Our traditional 10” 
Napolitano pizza base, with  the same recipe since 1965!

Starter
Soup of the Day
Served with croutons

Dough Balls “PizzaExpress”   

Bruschetta Originale “PizzaExpress” 
Tomatoes, red onions, garlic, 
fresh basil & pesto

Mixed Salad       
Mixed leaves, tomatoes & cucumber
with our house dressing

Salad
Chicken Caesar Salad 
Chicken, mixed leaves, tomato, croutons,
Grana Padano cheese, Caesar dressing. Served 
with 2 warm dough sticks

                  Sweet Potato Salad       
Mixed leaf salad with slices of sweet potato, 
oyster mushrooms, goat’s cheese, 
pomegranate, sunflower & pumpkin seeds. 
Served with honey & red wine vinegar dressing
  
Spinach & Goat’s Cheese Salad    
Baby spinach with goat’s cheese, mango, 
pomegranate, pine nuts & sesame seeds. 
Served with a honey balsamic dressing

SUPERFOOD

Pasta
Pomodoro
Mozzarella, basil, garlic, tomato sauce. 
For a      option add vegan cheese with 
Penne Rigatte

Bolognese  
Traditional bolognese sauce &
Grana Padano cheese 

Carbonara
Fresh cream, egg, pancetta, Parmesan
cheese & white wine

Gamberettini with Ouzo     
Prawns in a creamy tomato sauce 
with ouzo, mushrooms, spring onions 
& fresh basil

Choose your favourite pasta
Spaghetti, Tagliatelle, Penne Rigatte

1  starter  +  1  main  +  1  so� drink

 
Suitable for vegans. 
Suitable for vegetarians. 
Contains nuts or nut oils. Although dishes without 
this symbol are made without nuts, there’s a 
possibility that traces of nuts may still be found in 
them. Please also watch out for stray olive stones.
Offer available Monday to Friday from 13:00 to 
16:00, excluding Bank Holidays or Special Events. 
No discount is allowed for this promotion. Price 
includes all legal charges. Offer may be withdrawn 
at anytime at the managers discretion. For allergies 
or intolerance information, please ask your waiter. 

€13.50

PAPHOS ONLY



Margherita
Μοτσαρέλλα, σάλτσα τομάτας 

La Reine  
Ζαμπόν, ελιές, μανιτάρια, μοτσαρέλλα & 
σάλτσα τομάτας

Pizza Carbonara
Βάση μπεσαμέλ με πανσέτα, μοτσαρέλλα, 
τυρί Γκράνα Παντάνο, σκόρδο, μαλακό αυγό & 
φρέσκο μαϊντανό 

Giardiniera    
Αγκινάρες, μανιτάρια, κόκκινη πιπεριά, 
τοματίνια, πράσο, ελιές, μοτσαρέλλα, 
σκορδέλαιο, βάση από τομάτα & πέστο. Για
επιλογή      προσθέστε βίγκαν μοτσαρέλλα & 
βίγκαν πέστο

Leggera Pizza
Leggera La Reine                             
Ζαμπόν, ελιές, μανιτάρια, μοτσαρέλλα  
& σάλτσα τομάτας

Leggera Padana   
Κατσικίσιο τυρί, σάλτσα τομάτας, 
καραμελωμένα & κόκκινα κρεμμύδια,
σπανάκι, σκορδέλαιο

Προσθέστε ποτήρι κυπριακό κρασί ή μπύρα (33cl)  €3.60

δεν περιλαμβάνει Perrier
1  ορεκτικό  +  1  κυρίως  +  1  αναψυκτικό

Expres
s

Lunch
Set

Sweet Potato Salad

La Reine

Bruschetta Originale
“PizzaExpress”

Gamberettini with Ouzo

Leggera Padana

€13.50

Ορεκτικά
Σούπα ημέρας
Σερβίρεται με κρουτόνια
 
Ιταλικά φρεσκοψημένα ψωμάκια

Bruschetta Originale “PizzaExpress” 
Τομάτες, κόκκινα κρεμίδια, σκόρδο,  
φρέσκος βασιλικός & πέστο

Mixed Salad       
Ανάμεικτη σαλάτα, τομάτες, αγγουράκι, 
σάλτσα PizzaExpress

Σαλάτες
Chicken Caesar Salad  
Κοτόπουλο, ανάμεικτη σαλάτα, τομάτα, 
κρουτόνια, τυρί Γκράνα Παντάνο, σάλτσα Σήζαρ
Σερβίρεται με 2 Ιταλικά ψωμάκια

                  Sweet Potato Salad       
Ανάμεικτη σαλάτα με φέτες από γλυκοπατάτα, 
μανιτάρια oyster, κατσικίσιο τυρί, ρόδι, 
ηλιόσπορους & σπόρους κολοκύθας. Σερβίρεται 
με σάλτσα ξυδιού από κόκκινο κρασί & μέλι
  
Spinach & Goat’s Cheese Salad
Σπανάκι με κατσικίσιο τυρί, μάνγκο, ρόδι, 
πινόλια & σουσάμι. Σερβίρεται με σάλτσα από 
βαλσάμικο & μέλι

SUPERFOOD

PAPHOS ONLY

Pizza
Κλασσική 10” βάση πίτσας. Η κλασσική μας
πίτσα με την αυθεντική συνταγή του 1965!

Ζυμαρικά

Pomodoro
Μοτσαρέλλα, βασιλικός, σκόρδο, σάλτσα 
τομάτας. Για επιλογή      προσθέστε βίγκαν 
τυρί με Penne Rigatte

Bolognese  
Σάλτσα μπολονέζ & τυρί Γκράνα Παντάνο  

Carbonara
Φρέσκα κρέμα γάλακτος, αυγό, πανσέτα, 
παρμεζάνα & λευκό κρασί

Gamberettini with Ouzo     
Γαρίδες σε κρεμώδες σάλτσα τομάτας 
με ούζο, μανιτάρια, φρέσκο κρεμμύδι 
& βασιλικό

Επιλέξτε τ’ αγαπημένα σας ζυμαρικά
Spaghetti, Tagliatelle, Penne Rigatte

           
Κατάλληλο για vegans.
Κατάλληλο για χορτοφάγους.
Η συνταγή περιέχει ξηρούς καρπούς ή έλαια αυτών. 
Τα υπόλοιπα προϊόντα μας δεν περιέχουν ξηρούς 
καρπούς ως υλικά, υπάρχει όμως η πιθανότητα ίχνη 
ξηρών καρπών να βρεθούν σε κάποια από αυτά.  
Η προσφορά ισχύει Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 
13:00 μέχρι 16:00, εκτός εορτών. Δεν ισχύει καμία 
έκπτωση γι’ αυτή την προσφορά. Η προσφορά 
μπορεί να αποσυρθεί οποιαδήποτε στιγμή από τη 
διεύθυνση. Για αλλεργίες ή δυσανεξίες, ρωτήστε 
τον σερβιτόρο σας.


